
 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 103، تابستان 1401، 209-232

مقاله پژوهشی: تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطالعات »هویتی« و 
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 اطالعات مالی- اقتصادی /  اطالعات مرجع / اعتمادسازی /  تقارن اطالعاتی  / حقوق ثبت شرکت ها

چکیده
دارای  تجارتی  شرکت های  اطالعاِت  حوزۀ  در  تخصصی  نهاد  تنها  به عنوان  شرکت ها  ثبت  نظام 

کارکردی دوگانه در ثبت اطالعات است. در خصوص اطالعات هویتی، هدف نظام ثبتی، قطعیت 

تقارن اطالعاتی« هدف  »برقراری  که در حوزۀ اطالعات وضعیتی،  این اطالعات است، درحالی  

اصلی است. نظام های ثبتی در تحقق این اهداف روش های یکسانی را به کار نبرده اند؛ به طوری 

کرده اند و در خصوص   که در حوزۀ اطالعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد 

با  پژوهش  این  نگارندگان  برده اند.  به کار  را  تعامل گرا  و  واسطه گرا  مدل های  وضعیتی  اطالعات 

که برای تحقق  مطالعۀ تطبیقی و بر مبنای تحلیل های حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند 

« و در حوزۀ اطالعات وضعیتی،  اهداف یادشده، در حوزۀ اطالعات هویتی، »الگوی وحدت ظاهر

کارآمد است و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت وضع  «، الگوی ثبتی  »الگوی واسطه محور

قوانین در حوزۀ ثبت شرکت های ایران ارائه داده اند.
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مقدمه

یکی از شروط تأمین »امنیت حقوقی« در هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های تجاری »دسترسی 
شرکت  داخلی  ارکان  سوی  از  مستقیمًا  اطالعات  این  که  هنگامی  اما  است.  آنها  اطالعات«  به 
ارائه می گردد، این نیاز تأمین نمی شود؛ به همین دلیل نظام های حقوقی، ثبت و ارائۀ اطالعات 
پیش بینی  شرکت ها  ثبت  سامانۀ  قالب  در  و  بی طرف«  »مقامی  سوی  از  را  تجاری  شرکت های 
کارکرد اطالعاتی دوگانه و متفاوتی دارد.  کرده اند1. در این فرایند، نظام ثبت شرکت های تجارتی 
»اطالعات  به  که  تجارتی- شرکت های  هویتی«  »اطالعات  ثبت  با  سو  یک   از  شرکت ها  ثبت 
از  و  می دهد  بروز  را  خود  عمومی  حقوق  کارکرد  تأسیس،  شرط  به عنوان  است-  مشهور  مرجع« 
و  سیاست گذاری ها  و  تصمیمات  همچون  شرکت ها  وضعیتی«  »اطالعات  ثبت  با  دیگر  سوی 
کارکرد حقوق خصوصی  که به »اطالعات مالی - اقتصادی« شهرت دارد-  گزارش های سالیانه- 
خود را نمایان می سازد2. علی رغم آنکه نظام های حقوقی در لزوم ایجاد نظام ثبت شرکت هایی 
نشان  آن ها  عملکرد  بررسی  دارند،  ک  اشترا باشد  دارا  را  پیش گفته  اطالعاتی  کارکرد  دو  هر  که 
با  ثبتی  الگوهای  وضعیتی«  »اطالعات  و  هویتی«  »اطالعات  از  هریک  قلمرو  در  که  می دهد 
با هدف ثبت اطالعات  الگوها  این  از  که برخی  گرفته است  کامًال متفاوت شکل  آثار حقوقی 
آنکه نظام ثبت  هویتی و وضعیتی سازگار نیست. این موضوع سبب طرح مسائلی شده ازجمله 
در  است؟  غایتی  و  هدف  چه  دنبال  به  »وضعیتی«  و  »هویتی«  اطالعات  ثبت  در  شرکت ها 
»هدف«  مبنای  بر  و  آمده اند  پدید  اطالعاتی  ثبت  الگوهای  چه  یادشده  حوزه های  از  هریک 
تأمین  در  را  کارایی  بهترین  اطالعاتی  ثبت  الگوهای  از  کدام یک  شرکت ها  ثبت  نظام  غایی 

تی خواهد داشت؟ امنیت معامال
کارکرد  در پژوهش حاضر با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، در بخش اول، هدف نظام ثبتی در 
مرجع،  اطالعات  ثبت  الگوهای  اقسام  معرفی  با  سپس  و  می گردد  معرفی  مرجع  اطالعات  ثبت 
گردد. در بخش دوم، ابتدا  کارآمد شناسایی  آنها پرداخته می  شود تا مدلی  به تحلیل هریک از 
تقارن اطالعاتی به عنوان غایت نظام ثبت شرکت ها در حوزۀ اطالعات مالی- اقتصادی معرفی 
کارآمد  مدل  یادشده،  کارکرد  در  شکل گرفته  ثبتی  الگوهای  اقسام  تبیین  با  سپس  و  می شود 

1. طباطبائی حصاری، نسرین، )1393(.
2. پاسبان، محمدرضا، )1384(.
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اطالعات  از  هریک  ثبت  در  ایران  شرکت های  ثبت  نظام  مدل  نهایت،  در  می شود.  شناسایی 
هویتی و وضعیتی بررسی، و پیشنهادهایی برای اصالح این نظام ثبتی ارائه می گردد.

1. ثبت اطالعات مرجع شرکت های تجارتی؛ غایت قطعیت اطالعات

از دیدگاه برخی تحلیل گراِن اقتصادی نظام حقوق قراردادها، معامالت به سه مرحلۀ »ارتباطات 
ارتباط  یه است. در مرحلۀ  مقدماتی«، »انعقاد قرارداد« و »نظارت بر اجرای قرارداد« قابل تجز
که پایه و اساس حقوق قراردادها شناخته می شود، متعاملین نیازمند اطالعاتی برای »شناسایی 
اعتماد  ایجاد  و  اقتصادی  تعامل  هر  برقراری  مقدمۀ  که  چرا هستند1؛  خود  مقابل  طرف«  هویت 
نظام  در  کلیدی  نقش  موضوع  این  و  است  مقابل  طرف  اهلیت  و  هویت  شناسایی  قراردادی، 
آسان این اعتماد، نظام های حقوقی  ایفا می کند2. برای شکل گیری سهل و  قراردادهای تجاری 
اشخاص  هویتی  اطالعات  و  شخصیه،  احوال  ثبت  قالب  در  را  حقیقی  اشخاص  اطالعات 
با این حال، اهمیت  کرده اند3.  را در قالب ثبت اطالعات هویتی شرکت ها جمع آوری  حقوقی 
است،  شخصیه  احوال  ثبت  سیستم  از  بیش  به مراتب  شرکت ها  هویتی  اطالعات  ثبت  سیستم 
که دارای وجودی فیزیکی و عینی هستند-  زیرا اشخاص حقوقی برخالف اشخاص حقیقی- 
انعقاد  به  را  حقوقی  شخصیت  انحالل  یا  تشکیل  نمی تواند  دولت  و  دارند  اعتباری  وجودی 
شرکت  اجتماعی  »هویت  سرنوشت  سپردن  زیرا  کند؛  موکول  شرکا  میان  رضایی4  عقد  یک 
شخصیت  کرده اند می تواند  منعقد  را  شرکت  قرارداد  تنها  که  اشخاصی  دست  به  تجارتی« 
با  اندازد5.  به خطر  را  ثالث  اشخاص  حقوق  جدی  به طور  و  ببرد  پیش  انکار  مرز  تا  را  حقوقی 
این حال، نظام های ثبتی در اجرای مدل ثبت اطالعات هویتی یکسان عمل نکرده و الگوهای 
آن ها  کارآمدی  میزان  الگوها،  این  معرفی  ضمن  بخش  این  در  نموده اند.  طراحی  را  متعددی 

می شود. تحلیل 
1- 1. اقسام الگوهای ثبتی در حوزۀ ثبت اطالعات مرجع

1. Den butter, Frank.A.G., Mosch, Robert H.J. (2003)

2. طباطبائی حصاری، نسرین و زمانی، محمود، )1397(.
3. همان.

4. Consensual Contract

5. قاسمی، محسن، )1388(.
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خاص  به طور  حقوقی-  اشخاص  مرجع«  اطالعات  ثبت  »الگوهای  تفاوت  در  اصلی  مبنای 
ارائه   » ظاهر یۀ  »نظر از  ثبتی  نظام های  از  هریک  که  است  تفسیری  تجارتی-  شرکت های 
: »مصالح اجتماعی ازجمله ضرورت امنیت در روابط حقوقی،  یۀ ظاهر می دهند. بر اساس نظر
یع و آسان اموال و سرعت و سادگی معامالت تجاری ایجاب می کند از شخص  گردش آزاد و سر
در  موجود  ظواهر  به  متعارفی  و  معقول  به  صورت  حقیقت  از  گاهی  آ بدون  که  حسن نیت  با 
پاسخ  در  ثبتی  اساس، نظام های  این  بر  کرده اند حمایت شود«1.  اعتماد  وضعیت های حقوقی 
ظاهری  هویت  تعیین کنندۀ  منابع  از  یکی  صرفًا  مرجع  اطالعات  بانک  آیا  که  پرسش  این  به 
پاسخ  است،  ظاهری  هویت  تعیین کنندۀ  منبع  تنها  یا  و  می شود  شناخته  حقوقی  اشخاص 
که در این پژوهش  متفاوتی داده اند و این موضوع سبب ایجاد دو الگوی متفاوت شده  است 

»تعدد ظاهری« و »وحدت ظاهری« نامیده می شوند.

1- 1- 1. نظام های مبتنی بر تعدد ظاهر

سرعت  لزوم  و  کنند  شناسایی  اعتمادی  قابل  به طور  را  خود  معامله  طرف  بتوانند  باید  تجار 
ممکن  زمان  کمترین  در  امر  این  که  می کند  ایجاب  اقتصادی  موقعیت های  از  استفاده  برای 
تا بتوانند به ظواهر قابل  اعتماد اتکا  گیرد. بنابراین تجار نیازمند حمایت قانونی هستند  انجام 
کنند و تا حد امکان حمل بر صحت نمایند2. برخی از نظام های حقوقی موقعیت های ظاهری 
از  یکی  که  کرده اند  معامله شناسایی  برای شناسایی هویت شخص حقوقی طرف  را  متعددی 
 » آن ها، ثبت اطالعات هویتی در سیستم ثبتی است. به همین دلیل این سیستم ها »تعدد ظاهر

نامیده شده اند. 
از »ظاهر قابل  اعتماد« تنها معطوف به ظاهر  «، مقصود  در حقیقت در الگوی »تعدد ظاهر
حقوقی-  یا  حقیقی  از  اعم  شخص-  یک  »چنان چه  بلکه  نیست،  ثبت  سوی  از  ایجاد شده 
دیگر  شخص  سپس  و  باشد  اعتماد  قابل  نوعًا  که  کند  ایجاد  ظاهری  عملکردش،  نتیجۀ  در 
و  کند  ضرر  مشروع  اعتماد  این  از  نباید  ثالث  شخص  کند،  اعتماد  ظاهر  این  به  حسن نیت  با 
بر این  برآورده سازد«3.  را  از این اعتماد  انتظار ثالث  باید  که ظاهر منسوب به اوست  شخصی 

1. همان، ص50.
2. صقری، محمد، )1390(.

3. پورارشد، نادر و همکاران )1389(.
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اساس، بانک اطالعات ثبت شدۀ مرجع در راستای حمایت از متعاملین تجاری به عنوان یکی 
، امکان دارد نادیده  که در صورت تعارض با دیگر ظواهر از ظواهر قابل اعتماد معرفی می شود 

انگاشته شود.
گواهی  و  نموده  طی  را  ثبتی  تشریفات  که  شرکتی  بطالن  حکم  است  ممکن  فرانسه  در 
ثالثی  اشخاص  از  حمایت  جهت  در  بطالن  اثر  لیکن  شود؛  صادر  است  کرده  أخذ  تأسیس 
ما سبق  به   عطف  شده اند،  تعامل  وارد  تجارتی  شرکت های  با  و  نموده  اعتماد  ثبتی  ظاهر  به  که 
که اثبات کنندۀ موجویت شرکت است،  نمی شود1؛ بنابراین ظاهر ثبتی به عنوان یک ظاهر معتبر 
که واقعًا  اقامتگاهی  با  اقامتگاه ثبتی  اما ممکن است در مواردی مانند تعارض  مطرح می شود. 
تلقی  بی اعتبار  برابر ظاهری دیگر  در  ثبتی  فعالیت است، ظاهر  آن مشغول  در  تجارتی  شرکت 
در  را  دوم  اقامتگاه  ظهور   ، دو این  میان  مقایسۀ  در  فرانسه  تجارت  قانون   L210-3 مادۀ  شود. 

آن را بر اقامتگاه ثبت شده ترجیح می دهد. جهت جلب اعتماد ثالث قوی تر دانسته، 

1- 1-2. نظام های مبتنی بر وحدت ظاهر

بر  مبتنی  است،  شده  پیاده سازی  انگلستان  همچون  نظام هایی  در  که  ظاهر  وحدت  مدل 
این مدل ثبت اطالعات، معتقد  تورنس2، مبدع  رابرت  تورنس« است.  »الگوی ثبت اطالعات 
بانک  یک  ایجاد  مختلف،  ظواهر  و  اطالعات  بررسی  به  مردم  کردن  مکلف  به جای  بود 
سقم  و  صحت  بررسی  از  را  اشخاص  می تواند  اطمینان  قابل  و  منحصر به فرد  جامع،  اطالعات 
»شناسایی  یعنی  کلیدی  اصل  این  نماید3.  تسهیل  را  تی  معامال نظام  و  سازد  بی نیاز  اطالعات 
یتانیایی همچون  بر کشورهای  اعتماد« در  قابل  تنها ظاهر  به عنوان  ثبتی  بانک جامع اطالعات 
شرکت ها  ثبت  همچون  حوزه هایی  در  ثبت  سیستم  اصلی  مبنای  به عنوان  ولز  و  انگلستان 
گراف چهارم مادۀ پانزدهم قانون  پذیرفته شده است. مهم ترین دلیل برای اثبات این مدعا، پارا
گواهی  صدور  به صراحت  قانون گذار  گراف  پارا این  در  است.   2006 سال  تجاری  شرکت های 
همین  بر  و  می داند  تجارتی  شرکت  نقض  غیرقابل  هویت  ایجاد  معنای  به  را  شرکت  تأسیس 
رعایت  تأسیس  برای  ثبتی  تشریفات  کلیۀ  می کند  فرض  تأسیس،  گواهی  صدور  از  پس  اساس 

1. همان، ص98.
2. Robert Torrens
3. Green, Kate, (1997).
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گردیده است و هرگونه ادعایی در خصوص هویت  کلیۀ اطالعات هویتی به درستی درج  شده و 
موضوع،  این  از  پیروی  به  نیست1.  مسموع  باشد،  حقیقت  با  مطابق  آنکه  ولو  تجارتی،  شرکت 
قانون گذار در مادۀ شانزدهم قانون یکی از آثار ثبت اطالعات هویتی اشخاص حقوقی را اعتبار 
مسئول  که  می داند  شرکت ها«  »خانۀ  مرجع  اطالعات  بانک  در  درج شده  اقامتگاه  انحصاری 

یتانیا است. ثبت اطالعات شرکت های تجاری در بر
، هویت حاصل از بانک اطالعات ثبتی  بنابراین در نظام حقوق شرکت های انگلستان و ولز
گرفته شده است؛ به نحوی  تنها هویت قابل اعتماد و به نوعی مترادف با هویت حقیقی درنظر 
نمی توان  دادگاه  طریق  از  باشد،  داشته  تفاوت  ظاهری  هویت  با  حقیقی  هویت  گر  ا حتی   که 
هویت ظاهری شرکت ثبت شده و یا صحت اطالعات مرجع را زیر سؤال برد و تقاضای ابطال 

آنها را نمود2. به همین دلیل این سیستم ها را سیستم های وحدت ظاهر نامیده ایم. یا اصالح 

کارآمِد ثبت اطالعات مرجع 1-2. تحلیل روش ها جهت شناسایی الگوی 

از  گذر  هویتی،  اطالعات  ثبت  سیستم  و  شرکت ها  ثبت  نظام  پیاده سازی  در  اصلی  هدف 
گسترش تأسیس غیررسمی شرکت های تجاری منجر می  شود و نیز دستیابی  که به  سیستمی است 
سازمان دهی  واحد  نظامی  چارچوب  در  را  تجاری  شرکت های  تأسیس  که  است  سیستمی  به 
از دغدغه های اصلی حقوق شرکت های مدرن حمایت از حقوق اشخاص  می کند3؛ زیرا یکی 
در  سرمایه گذاری  خواهان  شخصی  کنید  فرض  شرکت اند4.  با  معامله  طرف  که  است  ثالثی 
گواهی  و  ننموده  را طی  آن شرکت تشریفات مقدماتی ثبت اطالعات هویتی  گر  ا شرکتی است. 
بزرگ  یسک  ر یک  شرکت  این  در  سرمایه گذاری  اقتصادی  نظر  از  باشد،  نکرده  أخذ  تأسیس 

محسوب می شود، زیرا:
اوًال سرمایه گذار بایستی بخشی از سرمایه و زمان خود را صرف تشخیص موجودیت شرکت 
شخصیت  بودن  غیرفیزیکی  و  اعتباری  به واسطۀ  ینه،  هز صرف  وجود  با  کند.ثانیًا  تجاری 
ثابت  است  ممکن  که  چرا دارد؛  را  رد  قابل  اماره ای  حکم  قراین  این  تجاری،  شرکت  حقوقی 

1. طباطبائی حصاری، نسرین و زمانی، محمود، پیشین، ص239-238.
2. وحیدی، فریده، )1395(.

3. Harris, Ron, (2004).

4. وحیدی، فریده، پیشین، ص53.
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شخصیت  وجود  اساسًا  و  است  حقیقی  تاجر  یک  تجارت خانۀ  صرفًا  موجود  تشکیالت  شود 
حقوقی منتفی است1.

اطالعات  ثبت  الگوی  پیاده سازی  در  می تواند  زمانی  شرکت ها  ثبت  نظام  راستا  این  در 
فیلسوف  فولر2،  لئون  برساند.  ظهور  به منصۀ  را  خود  ارتباطی«  کارکرد  « که  باشد  کارآمد  هویتی 
گر شما خواهان  ا که  این صورت توضیح می دهد  به  را  ارتباطی  کارکرد  امریکایی،  و حقوق دان 
برقراری ارتباط با شخصی هستید یا دیگری خواهان برقراری ارتباط با شما است، باید از زبانی 
که خواهان حضور در عرصۀ  که هیچ یک از شما با آن بیگانه نیست3. شرکتی هم  کنید  استفاده 
این  کند.  استفاده  بازار  با عاملین  زبان مشترک  از یک  باید  و معامالت تجاری است  تجارت 
اطالعات  ثبت  سامانۀ  لذا  است.  شرکت ها  ثبت  سیستم  هویتی  اطالعات  همان  مشترک  زبان 
که پس از دسترسی به اطالعات آن، اعتماد متقابل میان طرفین  کند  هویتی باید به گونه ای عمل 

که: قراردادی نسبت به هویت طرف مقابل جلب شود؛ به طوری  
شرکت 	  هویت  و  اهلیت  دعوای  قاطع  شرکت ها،  ثبت  دفتر  در  شرکت  ثبت  گواهی  اوًال 

کارکرد حمایتی(. محسوب شده، هیچ ظاهر و دلیلی تاب مقاومت با آن  را نداشته باشد4 )
گواهی تأسیس شرکت، هیچ کس به خود اجازه ندهد باب دعاوی مربوط به 	  ثانیًا به پاس 

کارکرد پیشگیرانه(. را بگشاید5 ) هویت شرکت تجارتی 

خاطر  آسودگی  یک  به  و  بوده  ثبت  نظام  »اعتمادسازی«  فرایند  ماحصل  که  شرایطی  چنین 
الگوی  در  تنها  می گردد،  منتهی  شرکت  هویت  به  نسبت  تجارتی  شرکت  با  متعامل  شخص  در 
که  ، با یک چندزبانی مواجه ایم  وحدت ظاهر یافت می شود؛ درحالی  که در الگوی تعدد ظاهر
متفاوت،  موقعیت های  و  شرایط  در  و  نباشد  اعتماد  قابل   به تنهایی  ثبتی  ظاهر  می شود  موجب 
ظاهر  شناسایی  برای  قضاوت  مورد  هر  در  باید  که  شوند  شناخته  اعتماد پذیر  متعددی  ظواهر 
شرکت های  سمت  به  سرمایه گذاری  یان  جر به شدت  موضوع  این  پذیرد.  صورت  اعتماد  مورد 
اساس  بر  آن  در  که  شرکتی  آیا  که  نیست  مطمئن  سرمایه گذار  زیرا  می دهد،  کاهش  را  تجاری 

1. طباطبائی حصاری، نسرین، پیشین، ص237.
2. Lon Luvois Fuller
3. Fuller, Lon L., (1941).

4. طباطبائی حصاری، نسرین، )1396(.
5. همان.
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درصورتی  و  دارد  حقوقی  شخصیت  اصًال  است  کرده  سرمایه گذاری  شرکت ها  ثبت  اطالعات 
یا  است  رسیده  به ثبت  شرکت ها  ثبت  در  که  است  هویتی  همان  هویتش  آیا  باشد،  داشته   که 
متقاضی  بانک،  به  وثیقه ای  ارائۀ  با  »الف«  شرکت  مدیران  نام  با  اشخاصی  کنید  فرض   . خیر
یافت وام به نام این شرکت تجاری می شوند. اصل مسلم در حقوق قراردادها حضور حداقل  در
است.  باطل  قرارداد  آن  حصول  عدم  صورت  در  و  است  قرارداد  یک  انعقاد  برای  شخص  دو 
را  ثبتی  تشریفات  که  شرکتی  با  قرارداد  انعقاد  صورت  در  حتی  بانک   ، ظاهر تعدد  سیستم  در 
اماره ای قابل رد، متحمل  گواهی تأسیس دارد، به واسطۀ تلقی ثبت به عنوان  و  کرده است  طی 
به واسطۀ عدم رعایت شرایط  گر  ا که  امکان بطالن شرکت می شود. بطالنی  نام  به  بزرگی  خطر 
هم  بانک  دامن گیر  باشد،  شرکا  از  یکی  اهلیت  عدم  همچون  شرکت  قرارداد  صحت  اساسی 
را  وثیقه  کند،  منعقد  را  مالی  تأمین  قرارداد  بانک  که  است  صورت  این  به  خطر  این  می شود1. 
به دلیل  شرکت  اولیۀ  قرارداد  که  شود  متوجه  اقدام  این  از  پس  اما  بپردازد،  را  وام  نموده،  أخذ 
حکم  با  شرکا،  از  یکی  اهلیت  عدم  مثال  برای  معامله،  صحت  اساسی  شرایط  رعایت  عدم 
دادگاه باطل اعالم شده است. به تبع این موضوع، قرارداد تأمین مالی هم باطل می شود و وثیقه 

کرده است.  که بانک وام را پرداخت  آزاد می گردد؛ درحالی  
تجاری،  شرکت  هویت  به  نسبت  رد  غیرقابل  قطعیتی  ارائۀ  با  ظاهر  وحدت  سیستم  اما   
مالی  تأمین کنندۀ  برای  تجاری  شرکت  هویت  و  موجودیت  به  نسبت  کافی  امنیت  و  اطمینان 
 ، یسک ازدست دادن« را از بانک به شرکت منتقل می نماید. به عبارت دیگر »ر ایجاد می کند و
تجاری  شرکت  باشد،  وام  به عنوان  پرداختی  مبلغ  دادن  ازدست  نگران  بانک  آنکه  به جای 
پرداختی  مبلغ  بازپرداخت  عدم  صورت  در  که  بود  خواهد  وثیقه ای  دادن  ازدست  نگران 

ازدست خواهد داد2. 
شرکت  تأسیس  ینۀ  هز اساسًا  ظاهر  تعدد  الگوی  پیاده سازی  پیش گفته،  ِاشکال  کنار  در 
اثبات هویت شرکت  در  که پذیرش ظواهر متعدد  افزایش خواهد داد؛ چرا را هم بسیار  تجاری 
با فعالیت شرکت تجاری، بانک اطالعات  ارگان های مرتبط  از  تجاری باعث می شود هریک 
بانک های  این  در  نموده اند  تأیید  خود  که  را  اطالعاتی  داده،  تشکیل  را  مجزایی  هویتی 

1. اسکینی، ربیعا، )1394(.
2. Byamugisha, Frank F. K., (1999).
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ینۀ  هز تجاری،  تأسیس شرکت  مراحل  افزایش  بر  این موضوع عالوه  برسانند1.  به ثبت  اطالعاتی 
در  تجاری  شرکت  تکراری  هویتی  اطالعات  جمع آوری  برای  کمیت  حا نظام  به  سرسام آوری 
امکان  اطالعات  ثبت  مراجع  تعدد  همچنین  می نماید2.  تحمیل  متعدد  اطالعاتی  سیستم های 
که نشان  تعارض میان اطالعات را افزایش داده، سبب وقوع دعاوی متعدد می گردد. موضوعی 
کارکرد سیستم ثبت، یعنی پیشگیری از دعاوی،  می دهد الگوی ثبتی تعدد ظاهر در اصلی ترین 
کلیدی  گزارۀ  بر  با تکیه  بر وحدت ظاهر  مبتنی  که نظام های  این درحالی است  ناتوان است. 
همواره  تجارتی«  شرکت  هویت  »ثبت  به جای  ثبت«  به موجب  تجارتی  شرکت  هویت  »ایجاد 

طرح هرگونه دعوای مربوط به هویت شرکت های تجاری را غیر مسموع می دانند.

2. ثبت اطالعات مالی و اقتصادی  شرکت تجارتی؛ غایت توسعۀ قلمرو اطالعات

»انعقاد  مقدماتی«،  »ارتباطات  مرحلۀ  سه  در  می توان  را  تجاری  معامالت  شد  گفته  پیش تر 
را  یکدیگر  هویت  طرفین  آنکه  از  پس  نمود.  تصور  قرارداد«  اجرای  بر  »نظارت  و  قرارداد« 
این  در  می شوند.  قرارداد  انعقاد  مرحلۀ  وارد  شدند،  معامله  انجام  مستعد  و  کردند  شناسایی 
مرتبط  اطالعات  دسترسی  قرارداد،  سرنوشت  پیش بینی  و  مناسب  توافقی  حصول  برای  مرحله 
گرایش هریک  با وضعیت اقتصادی شرکت تجاری طرف قرارداد ضروری است؛ با این حال، 
ینه هایی جهت  که متقاضی هز از طرفین به سمت خصوصی بودن این اطالعات منجر می شود 

کند3. دستیابی به اطالعات یادشده پرداخت 
بر  نظارت  صدد  در  متعاملین  می شود،  اجرایی  فاز  وارد  قرارداد  که  طرفین  توافق  از  پس 
تطبیق فرایند اجرا با محتوای تعهد هستند و به همین دلیل نیز دستیابی به اطالعات مربوط به 
کلیدی دارد. لیکن برتری متعهد در دسترسی به اطالعات راجع  وضعیت اجرای قرارداد نیز نقش 
کسب اطالعات از سوی متعهدله را در پی خواهد داشت4. به وضعیت اجرای تعهد، دشواری 
اقتصادی  وضعیت  با  مرتبط  اطالعات  اهمیت  نشان دهندۀ   ، یک  سو از  یادشده  موارد 
نظام  در  آنها  برای  اطالعات  این  کسب  بودن  ینه بر  هز  ، دیگر سوی  از  و  متعاملین  برای  شرکت 
حقوق معامالت تجاری است. دغدغۀ حقوق شرکت ها برای حمایت از منافع اشخاص ثالِث 

1. Hartsink, Gerard, (2018).
2. Chan, Ka, Milne, Alistair, (2013).

، رابرت و یولن، تامس، )1392(. کوتر  .3
4. همان، 263-262.
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که نظام ثبت شرکت ها  گردید  که وارد تعامل با شرکت های تجارتی می  شوند، سبب  باحسن نیت 
در  اقتصادی مشهورند،  مالی -  به اطالعات  که  ثبت اطالعات وضعیتی شرکت های تجارتی  با 

صدد رفع نیاز پیش گفته برآید1. 
دارد،  اهمیت  نیز  اطالعات  کیفیت  شرکت ها  وضعیت  به  ناظر  اطالعات  نظام  در  هرچند 
اطالعات  حوزۀ  در  عمومی  اعتماد  جلب  برای  شرکت ها  حقوق  صاحب نظران  به عقیدۀ  لیکن 
دستور  در  تجارتی  شرکت های  افشای  مورد  اطالعات  حجم  افزایش  و  شفافیت  باید  وضعیتی، 
بر  و  قرار دارد  نیز  اوراق بهادار  بازارهای بورس  امروزه مورد پذیرش  که  تئوری ای  گیرد؛  قرار  کار 
افشای  و  شفافیت  اصل  رعایت  بورس،  بازار  در  تجارتی  شرکت های  فعالیت  برای  آن  اساس 
نه تنها باعث توقف فعالیت شرکت  آن  که عدم رعایت  اولیه است  کثری اطالعات، اصل  حدا
با عناوین  را  کنترل کنندگان شرکت تجارتی  و  بلکه حتی ممکن است مدیران  تجارتی می  شود، 
مجرمانه ای همچون معامالت متکی بر اطالعات نهانی، دست کاری بازار و یا حتی پول شویی 
مواجه سازد2. در مقابل، صحت سنجی این اطالعات اعالمی در چارچوب ورود به یک پروسۀ 
اصل  مبنای  بر  بلکه  نمی گیرد،  قرار  بورس  سازمان های  کار  دستور  در  هیچ گاه  پیچیده  نظارتی 
این  صحت  بر  اصل  برون شرکتی،  و  درون شرکتی  نظارتی  و  بازرسی  ارگان های  سایر  به  اعتماد 

گردد3. اطالعات است؛ مگر آنکه خالف آن احراز 
یک  در  که  است  قطبی  دو  پدیده ای  اعتماد  که  شده  گفته  موضوع  این  علت  تشریح  در 
طالیی  استاندارد  به عنوان  آن  از  که  احساسات-  جلب  بر  مبتنی  عاطفی  اعتماد  آن  سوی 
قرار  یان  ز و  سود  تحلیل  بر  مبتنی  شناختی  اعتماد  دیگر  قطب  در  و  می شود-  یاد  نیز  اعتماد 
گرچه منجر  ا از وضعیت شرکت تجارتی  انکار  ارائۀ قطعی و غیرقابل  دارد4. در قطب شناختی 
ینۀ پایین تر می  شود، لیکن اعتماد را در ُبعد عاطفی ازبین خواهد برد؛ زیرا  کمتر و هز یسک  به ر
این  وجود  و  دارد  مالزمه  سخت گیرانه  نظارت  قانونی  روش های  تصویب  با  اقدام  این  اجرای 
کسب وکارها بوده، یک  نظارت سفت و سخت به معنای وجود بی اعتمادی در فضای بازار و 
در  اطالعات  قطعیت  تئوری  گرچه  ا لذا  می  شود5.  محسوب  طرفین  تعامالت  برای  روانی  مانع 

1. وحیدی، فریده، پیشین، ص53.
2. ابراهیمی، مریم، )1395(.

3. فرهانیان، سید محمدجواد، )1394(.
4. Colombo, Ronald.J., (2010).
5. Ibid, p.580-582.
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حوزۀ »اطالعات هویتی« از سوی سیستم های ثبتی پذیرفته شده است، لکن پذیرش این اصل 
می گردد،  بازار  فضای  التهاب  موجب  آنکه  به واسطۀ  شرکت ها،  وضعیتی«  »اطالعات  حوزۀ  در 
سیستم  اجرای  از  هدف  گفت  باید  اشاره  مورد  مبانی  اساس  بر  نمی شود1.  توصیه  به هیچ وجه 
موردی  روش های  با  مقابله  تجارتی،  شرکت های  وضعیتی  اطالعات  حوزۀ  در  شرکت ها  ثبت 
جذب  و  مردم  به  اطالع رسانی  برای  را  خود  خاص  روش  شرکت  »هر  آن  اساس  بر  که  است 

آن ها به کار می گیرد«2. سرمایۀ 
اقتصادی«  مالی-  اطالعات  ثبت  »نظام  در  اصلی  مبنای  گفت  می توان  بنابراین، 
جهت  در  آنها  صحت سنجی«  نه  و  دسترس  در  اطالعات  حجم  »افزایش  تجارتی  شرکت های 
قلمرو  که  است  کارآمد  الگویی  و  بوده  تجاری  شرکت های  اقتصادی  وضعیت  شفافیت  ایجاد 
اطالعات بیشتری را پوشش داده، وضعیت دقیق تری از شرکت های تجارتی را نمایان می سازد. 

2- 1. اقسام الگوهای ثبتی در حوزۀ ثبت اطالعات مالی- اقتصادی

الگوی  اقتصادی  مالی -  اطالعات  ثبت  اهداف  تأمین  برای  شرکت ها  ثبت  مختلف  نظام های 
یکسانی ندارند. در برخی نظام های حقوقی، نهاد ثبت نقش حداقلی در تأمین این اطالعات 
مبنای  است.  گسترده تر  به مراتب  ثبتی  نهاد  نقش  حقوقی  نظام های  برخی  در  و  می کند  ایفا 
این  در  دانست.  زندانی  معمای  بازی مشهور  را می توان  الگوها  این  اقسام  در شناسایی  اصلی 
کارآمد   ، پارتو معیار  مبنای  بر  سکوت(  )سکوت،  زندانی  دو  همکاری  نتیجۀ  به  رسیدن  بازی 
که طرفین هیچ گونه  محسوب می شود. لیکن به عقیدۀ اقتصاددانان، این نتیجه در شرایط عادی 
به  دستیابی  برای  لذا  می گردد.  حاصل  به سختی  ندارند  یکدیگر  انتخابی  استراتژی  با  آشنایی 

یۀ بازی ارائه شده است: این نتیجه دو راهکار از سوی پژوهشگران نظر
آشنایی  راهکار اول، برقراری تعامل و ارتباط هرچه بیشتر میان طرفین و تکرار بازی جهت 
نهاد  یک  از  استفاده  نیز  دوم  راهکار  و  است،  همکاری  برقراری  در  یکدیگر  اولویت های  با 

ثالث برای هدایت بازی به سمت تعامل است3.
دو  بدانیم،  دوم  زندانی  به عنوان  را  ذی نفعان  اول،  زندانی  به عنوان  را  تجارتی  شرکت  گر  ا

1. Sealy, Len, Worthington, Sarah, (2013).

2. طوسی، عباس، )1393(.
3. Den butter, Frank.A.G., Mosch, Robert H.J, ibid, p.6-7.
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راهکار ارائه شده تشکیل دهندۀ دو نوع الگو یا روش در حوزۀ اطالعات مالی- اقتصادی ثبت 
هستند. شرکت ها 

2- 1- 1. الگوی مبتنی بر »محوریت تعامل«

کلی است:  کشورهای نظام حقوق نوشته همچون آلمان مبتنی بر یک اصل  حقوق قراردادها در 
نهادی  شرکت ها  ثبت  سیستم ها،  این  در  اطالعات1.  افزایش  با  است  برابر  تعامالت  افزایش 
کلی در مورد شرکت های تجارتی ارائه می دهد و عمدۀ اطالعات  که یک  سری اطالعات  است 
که تنها در صورت مشارکت و سهام داری در شرکت تجارتی  در دفاتر داخلی شرکت ها قرار دارد 
معامله  طرف  با  اقتصادی  تعامل  طریق  از  بیشتر  اطالعات  کسب  یعنی  است2؛  دسترسی  قابل 
گرچه در این نظام ها به واسطۀ رابطۀ تنگاتنگ مدیران  ممکن است، نه ازطریق ثبت شرکت ها. ا
نمی  شود،  مطرح  نمایندگی  ینۀ  هز و  سهام دار   - مدیر منافع  تعارض  مشکل  کنترلی  سهام داراِن  و 
که به عنوان یکی از  لیکن مشکالت بسیار جدی تری می تواند ایجاد شود. از جملۀ این مشکالت 
مهم ترین ویژگی های الگوی یادشده شناسایی می شود، سطح پایین دسترسی به اطالعات مالی- 
که می تواند به سوء استفاده های مالی  اقتصادی و انجام تعامالت اقتصادی فاقد شفافیت است 
گردد3؛ به همین دلیل الگوی یادشده به »الگوی فاقد شفافیت اطالعاتی« نیز مشهور است4. منجر 

2-1-2. الگوی مبتنی بر »محوریت واسطه«

کامن ال مبتنی بر ارائۀ اطالعات جامع در  کشورهای پیرو نظام حقوقی  مدل حقوق قراردادی در 
مرحلۀ پیش قراردادی است5.

ارائه کنندۀ  واسطۀ  نهاد  یک  به عنوان  کشورها  این  در  شرکت ها  ثبت  نظام  اساس،  همین  بر 
»مدل  عنوان  با  است،  مشهور  آمریکن«  آنگلو -  »مدل  به  که  متعاملین،  به  اقتصادی  اطالعات 

کامل اطالعات یا مبتنی بر افشا« شناخته می شود6. افشای 

1. Ibid, p.4-5.
2. Solomon, Jill, Solomon, Aris, (2004).
3. Ibid.
4. Clarke, Thomas, (2007).
5. Den butter, Frank.A.G., Mosch, Robert H.J, ibid, p.4.
6. Clarke, Thomas, ibid, p.130
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تأسیس شرکت  آغاز  در  که  ثبت شده  به شرکت   مربوط  قانونی  تعهد  انگلستان مهم ترین  در 
مربوط  اقتصادی  و  مالی  اطالعات  افشای  به  تعهد  می شود،  گرفته  برعهده  مؤسسان  سوی  از 
سوء  از  جلوگیری  و  ذی نفعان  از  حمایت  برای  مدلی  چنین  در  است1.  تجارتی  شرکت  به 
اقتصادی  مالی -  اطالعات  شرکت،  مدیریت  ارکان  اطالعاتِی  مزیت  از  ناشی  استفاده های 
شرکت های تجارتی به شکل وسیع و منظم و با تفسیر مضیق از محرمانگی شرکت های تجارتی 
شرکت های  اطالعات  افشای  لزوم  مبنای  بر  مشهوری  جملۀ  براندیس2  قاضی  می  شود.  افشا 
المپ  چراغ  و  ضدعفونی کننده،  بهترین  آفتاب  »نور  مضمون:  این  با  است  داده  ارائه  تجارتی 
بر  انگلستان  شرکت های  ثبت  نظام  نظارتی  مدل  نمایانگر  که  تعبیری  است«.  پلیس  بهترین 
شرکت های  اقتصادی  مالی -  اطالعات  بیشتر  هرچه  افشای  و  کثری  حدا شفافیت  مبنای 

تجارتی است3. 

کارآمد ثبت اطالعات اقتصادی 2-2. شناسایی الگوی 

میان  همکاری  ترویج  پرتو  در  قرارداد  اقتصادی  یۀ  نظر کارآمدی  اثبات  در  یولن5  و  کوتر4 
واسطه محور  ثبتی  مدل  کارآمدی  اثبات  در  می توان  که  کردند  طراحی  را  بازی  یک  طرفین، 
به هیچ   وجه  تجارتی  شرکت  در  سرمایه گذاری   ، تعامل محور الگوی  در  نمود.  الگوبرداری  آن  از 
کنترل کنندگان شرکت تجارتی )مدیران( به افشای اطالعات مالی - اقتصادی  مالزمه ای با تعهد 
از  را  شرکت  وضعیتی  اطالعات  که  مختارند  کنترل کنندگان  یا  قوی تر  قشر  بنابراین،  ندارد. 
چنین  در  دارند.  نگه  خود  سلطۀ  در  را  آن ها  یا  دهند  ارائه  بالقوه  سرمایه گذاران  به  ثبت  طریق 
درصورتی  یند،  برگز را  سرمایه گذاری  و  قرارداد  انعقاد  استراتژی  بالقوه  سرمایه گذاِر  گر  ا شرایطی 
 که اطالعات مربوط به وضعیت مالی - اقتصادی شرکت تجارتی افشا شود، هم شرکت )1+( و 
گر افشا صورت نپذیرد، سود دوچندان  هم سرمایه گذار )1+( به سود دلخواه خواهند رسید؛ اما ا
ضرر  با   ،)+2( است  کرده  جذب  سرمایه  اطالعات  ارائۀ  بدون  آنکه  به واسطۀ  تجارتی  شرکت 
 .)-1( داشت  خواهد  مالزمه  مخاطره آمیز  موقعیت  در  سرمایه  دادن  قرار  به واسطۀ  دیگر  طرف 

1. Goulding, Simon (1999).
2. Judge Brandeis.
3. Ibid, p.11-12.
4. .Robert Cooter.
5. Thomas Ulen.
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ترجیح  دیگر  طرف  از  است؛  سرمایه گذاری  عدم  سرمایه گذار  ترجیح   ، ضرر احتمال  به واسطۀ 
این  نه تنها مطلوب  بنابراین،  ارائۀ اطالعات، است1.  ، یعنی عدم  شرکت تجارتی هم سود بیشتر
نمی شود،  محقق  است  اطالعات«  افشای  قرارداد،  »انعقاد  همکاری  نقطۀ  به  رسیدن  که  بازی 
بازی، عدم همکاری مطلق، یعنی »عدم  این  نتیجۀ مورد پیش بینی در  کمال تعجب  بلکه در 
 ، ( واسطه محور کارآمد )پارتو را نشان می دهد. در مدل  انعقاد قرارداد، عدم افشای اطالعات« 
شرکت  ثبت  دفاتر  در  خود  وضعیت  به  مربوط  صحیح  اطالعات  ملزم اند  تجارتی  شرکت های 
مواجه  کیفری  و  مدنی  مسئولیت  با  را  شرکت  تعهد  این  ندادن  انجام  و  دهند  ارائه  را  تجارتی 
از طریق ثبت  ارائۀ اطالعات  به  را  این اساس، سرمایه گذار می تواند شرکت تجارتی  بر  می کند. 
سرمایه گذار  به  اطالعات  ارائۀ  عدم  به واسطۀ  خسارتی  که  مواردی  در  و  کند  ملزم  شرکت ها 
می دهد  کاهش  را  سرمایه گذاری  یسک  ر موضوع  این  گردد.  خسارت  جبران  مدعِی  شود،  وارد 
سویی  از  ترجیح  دهد.  انعقاد  عدم  بر  را  قرارداد  انعقاد  سرمایه گذار  می شود  باعث  و   )+1(
خود  اقتصادی  تعامالت  اطالعات  ارائۀ  با  می توانند  نیز  تجارتی  شرکت  کنترل کنندگان   ، دیگر
جبران  درگیر  را  خود  سرمایه گذاری،  کاهش  کنار  در  ارائه،  عدم  با  یا   )+1( دهند  گسترش  را 
برای شرکت تجارتی دو سر سود  که دیگر  این موقعیت  کنند )2(.  کیفری  و مجازات  خسارت 
از  جلوگیری  برای  اول  وهلۀ  در  تجارتی  شرکت  می  گردد  باعث  نمی شود،  محسوب  برد  برد-  و 
ورزد2.  مبادرت  خود  وضعیتی  اطالعات  ارائۀ  و  ثبت  به  سود  کسب  برای  دوم  وهلۀ  در  و  ضرر 
کارآمد  به عنوان مدل  دلیل  به همین  و  اتفاق می افتد  واسطه محور  الگوی  در  تنها  موقعیت  این 

ثبتی شناخته می شود. 

3. نظام ثبت شرکت های تجارتی ایران

3- 1. الگوی ثبت اطالعات هویتی؛ وحدت یا تعدد ظاهر

اغلب  ایران،  شرکت های  ثبت  نظام  در  مرجع  اطالعات  حوزۀ  در  ثبتی  الگوی  نوع  تفسیر  در 
که بر اساس آن، اطالعات ثبت شدۀ  حقوق دانان معتقد به وجود یک سیستم تعدد ظاهر هستند 
که در صورت مغایرت با  مرجع جنبۀ اعالمی داشته، به عنوان اماره ای قابل رد شناخته می شود 

، رابرت و یولن، تامس، پیشین، ص264-263. کوتر  .1
2. همان، ص266-265.
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که  ایرانی معتقدند  از حقوق دانان  گردد1. در این خصوص، برخی  سایر ظواهر می تواند نقض 
با توجه به رویۀ قانون گذار ایران در اقتباس از مقررات فرانسه، مدل حقوق شرکت های ایران نیز 
از حقوق فرانسه الگوبرداری شده و بر همین اساس اعتقاد قانون گذار فرانسوی در مقولۀ تعدد 

کرده است2.  ظاهر به نظام حقوق شرکت های ایران نیز رسوخ 
شرکت ها،  مرجع  اطالعات  ثبت  الگوی  در  ایرانی  قانون گذار  می سد  به نظر  این،  وجود  با 
نموده  دنبال  را  ظاهری«  »وحدت  بر  مبتنی  روش  و  دارد  فرانسه  حقوق  از  مستقل  رویکردی 
مصوب  ک  امال و  اسناد  ثبت  قانون   47 مادۀ  موضوع  این  اثبات  برای  دلیل  مهم ترین  است. 
می داند.  سردفتر  سوی  از  شرکت نامه  ثبت  به  منوط  را  تجارتی  شرکت  تأسیس  که  است   1310
نظام  یک  ایران،  سردفتران  حقوق  نظام  اساسًا  که  است  ذکر  به  الزم  مقرره  این  تشریح  در 
اسناد  صدور  صالحیت  دولت  از  نمایندگی  به  سردفتران  آن،  در  که  می شود3  محسوب  تین  ال
از  آن ها را دارا هستند4؛ بنابراین پس  اثباتی و اجرایی و نیز رسمیت بخشیدن به  دارای قدرت 
اثباتی  قدرتی  تنظیم شده  سند  وی،  جانب  از  سند  تنظیم  و  سردفتر  به  قرارداد  طرفین  مراجعۀ 
نمی توان  به هیچ وجه  بوده،  حقیقت  عین  دارد  اذعان  آن  به  سردفتر  آنچه  گویی  می کند؛  پیدا 
ثبت  لزوم  گیرد5.  قرار  مقام قضایی،  ولو  تردید سایرین،  و  انکار  مورد  و مدرک دیگری  دلیل  با 
گانه ای  جدا مخارج  از  جلوگیری  واسطۀ  به   1340 سال  در  گرچه  ا سردفتر  سوی  از  شرکت نامه 
مراجعۀ  و  شد  ملغی  می نمود،  تحمیل  مؤسسان  بر  رسمی  اسناد  دفاتر  در  شرکت نامه  ثبت  که 
از  قانون گذار  لیکن  گرفت،  قرار  پذیرش  مورد  شرکت  ثبت  برای  شرکت ها  ثبت  نهاد  به  مستقیم 
ثبت  نهاد  و  نکرد  عقب نشینی  ظاهر  وحدت  سیستم  پیاده سازی  لزوم  به  نسبت  خود  مواضع 
شناخت6.  به رسمیت  شرکت نامه  ثبت  در  رسمی«  اسناد  دفاتر  »قائم مقام  به عنوان  را  شرکت ها 
برای  ارائه شده  اسناد  بودن  فرانسه، صرف مکتوب  که در نظام تعدد ظاهر  این درحالی است 
کفایت می کند7 و رسالت  بررسی دادگاه های تجاری، به عنوان نهاد ذی صالح در ثبت شرکت ها 

1. ستوده تهرانی، حسن، )1392(؛ وحیدی، فریده، پیشین، ص96-99؛ حسن زاده، بهرام، )1397(.
2. صقری، محمد، پیشین، ص105-97.

3. طباطبائی حصاری، نسرین، )1396(؛ پیشین، ص152.
4. همان، ص147.

5. 25th International Congress of Notaries,(2007).

رسمی  دفترخانه های  قائم مقام  ثبت شرکت نامه  در  در شهرستان ها،  ثبت شرکت ها  دوایر  و  تهران  در  ثبت شرکت ها  ادارۀ   .6
کمی تغییر در مادۀ 9 آیین نامۀ اصالحی مصوب 1386 رئیس قوۀ قضائیه تکرار شده است. هستند. متن یادشده با 

7. اسکینی، ربیعا، پیشین، ص109؛ وحیدی، فریده، پیشین، ص46.
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دادگاه های یادشده اساسًا بر جوانب شکلی به معنای تطبیق اسناد ارائه شده با مقررات قانونی 
لذا  قانون گذار جایگاهی نداشته است1.  ارائه شده در نظر  اسناد  بررسی ماهوی  و  تعریف شده 
سردفتران  اسناد  ثبت  نظام  پیاده سازی  در  ایران  قانون گذار  مدنظر  سیاست  می رسد  به نظر 
مرجع«  »اطالعات  بانک  به  تجریدی  وصف  اعطای  تجارتی،  شرکت های  تأسیس  حوزۀ  در 

شرکت ها بوده است2. 
در  شرکت ها  ثبت  حوزۀ  در  به روزرسانی شده  و  جامع  مقررات  نبود  به واسطۀ  حال،  این  با 
بر  که  تبدیل شده است  نانوشته  قانون  به یک  نهاد ثبت شرکت ها  رویۀ سالیان متمادی  ایران، 
کارکرد اعالمی نهاد ثبت در چارچوب الگوی  که به  مقررات الزم االجرا ارجحیت دارد. رویه ای 
شرکت ها  ثبت  سیستم  در  مندرج  هویتی  اطالعات  که  صورت  این  به  دارد.  اعتقاد  ظاهر  تعدد 

که خالف آن به راحتی قابل اثبات است3. صرفًا اماره ای قابل رد تلقی شده 
دو  ایران  شرکت های  ثبت  نظام  در  ثبتی  الگوی  این  پیاده سازی  می دهد  نشان  بررسی ها 

مسئلۀ اساسی را در پی داشته است:
شرکت های  تأسیس  و  کسب وکار  ایجاد  جهت  در  سنگین  تشریفات  وقوع  اول  وهلۀ  در 
باعث  تعدد ظاهر  پیاده سازی سیستم  گفته شد،  نیز  که پیش تر  بوده است. همان طور  تجاری 
هویتی  اطالعات  بانک  تجاری،  شرکت  فعالیت  با  مرتبط  سازمان های  از  هریک  می شود 
قاعده  این  از  نیز  ایران  برسانند.  ثبت  به  مستقل  به طور  را  اطالعاتی  داده،  تشکیل  را  مجزایی 
به  نسبت  جهانی  بانک  ساالنۀ  گزارش  دلیل،  بهترین  خصوص  این  در  است؛  نبوده  مستثنی 
مراحل  تعداد  اساس  بر  که  است  کسب وکار  شروع  شاخص  خصوص  در  کشورها  رتبه بندی 
گرفته  کسب وکار مورد نیاز بوده، درنظر  که برای شروع  ینه ای  اداری مورد نیاز و مدت زمان و هز
گردید، ایران با  یابی  کشور ارز که میان 190  گزارش بانک جهانی در سال 2019  شده است. در 

گرفت4. امتیاز 67٫79 در رتبۀ 173 قرار 
کسب وکار در مدت  لزوم طی نزدیک به یازده مرحله پروسۀ ثبت اطالعات برای آغاز یک 

1. L. 210-7: Il est procédé à l’immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal 
compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

کوروش، )1395(. کاویانی،  ک.  . گاهی از نظر مخالف، ر 2. برای آ
3. وحیدی، فریده، پیشین، ص96.

4. World Bank, (2019); Doing Business 2019- Training for Reform, p.178.
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در  مربوطه  سازمان های  از  هریک  مستقل  رویکرد  از  حکایت   ، روز دو  و  هفتاد  تقریبی  زمان 
جمع آوری اطالعات شرکت های تجاری دارد.

به طور  که  شرکت ها  ثبت  نظام  اعالمی  فرایند  فاسد  توالی  به  بایستی  موضوع  این  کنار  در 
ثبت  اطالعات  تلقی  خصوص  این  در  کرد.  اشاره  است  ظاهر  تعدد  الگوی  از  متأثر  مستقیم 
شرکت ها به عنوان اماره ای قابل رد، باعث عدم حساسیت مأموران ثبت نسبت به صحت سنجی 
گردیده و حجم وسیعی  اطالعات ارائه شده از سوی مؤسسان برای تأسیس شرکت های تجاری 
که  کاغذی و یکبار مصرف را پدید آورده است1. شرکت هایی  از شرکت های صوری، غیرواقعی، 
از طرف مؤسسان تشکیل شده است، مدیرانی صوری  بر اساس اسناد و مطالب اعالمی  صرفًا 
باشد.  جعلی  هم  آن  اعالمی  اقامتگاه  است  ممکن  حتی  و  است  غیرواقعی  سرمایه اش  دارد، 
کسب وکار  شروع  جهت  در  شرکت ها  به  هویت بخشی  معنی  به  اساسًا  شرکت  ثبت  درحالی  که 
رویۀ  نمودن  پیشه  با  ارگان  این  که  درصورتی  و  آنهاست  با  تعامل  برای  عمومی  اعتماد  جلب  و 
برساند،  به ثبت  را  نادرست  اطالعات  از  وسیعی  حجم  ظاهر  تعدد  الگوی  از  ناشی  اعالمی 
موجب اغفال و فریب افکار عمومی شده، اعتماد عمومی به این نهاد را خدشه دار می سازد2 و 

به اصطالح راه را برای ایجاد »حیاط خلوت« مجرمان اقتصادی هموار می سازد.
رویۀ  این  اصالح  برای  خوبی  فرصت  وزیران  هیئت   1399 حقوقی  اشخاص  ثبت  الیحۀ 
نیز  الیحه  این  تدوین کنندگان  تأیید  مورد  نادرست  رویۀ  این  می رسد  به نظر  اما  است.  نادرست 
که امکان طرح دعوای ابطال ثبت شخص حقوقی را از سوی هر ذی نفعی  قرار داشته است؛ چرا
تغییرپذیری  و  ثبتی  اطالعات  قطعیت  عدم  از  نشان  که  رویکردی  است؛  ساخته  امکان پذیر 

آن ها دارد. این الیحه از این منظر قابل انتقاد بوده، نیازمند اصالح است3. 

3-2. الگوی ثبت اطالعات وضعیتی؛ تعامل یا واسطه

1. حسن زاده، بهرام، )1395(.
2. همان

که به موجب قانون مکلف به اعالم تغییرات به مرجع ثبت هستند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف  3. اشخاصی 
عامدًا  و  عالمًا  که  شخصی  هر  همچنین  می شوند.  محکوم  شش  درجۀ  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  یا  نقدی  جزای  به 
کند و مستندات ابرازی به ثبِت شخص حقوقی و یا تغییرات  مدارک و اطالعات خالف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه 
آن منجر شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجۀ 6 محکوم می شود. هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت 

شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.
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تئوری  گرچه  ا که  است  موضوع  این  نشان دهندۀ  ایران  شرکت های  حقوق  یخ  تار بررسی 
امروز  به  تا  توجه  این  لیکن  گرفته،  قرار  توجه  مورد  ایران  قانون گذاری  نظام  در  ذی نفع گرایی 
و  دهد  تغییر  را  ایران  شرکت های  حقوق  نظام  سهام دار محوری  ماهیت  که  نبوده  اندازه ای 
نیازمند تکامل بیشتری است1.بررسی های ماهوی مقررات و رویۀ اجرایی نظام ثبت شرکت ها نیز 
که نظام ثبت شرکت های ایران در حوزۀ دسترسی به اطالعات دارای رویکردی  نشان می دهد 
کافی است مقایسه ای میان حجم اطالعات قابل  این مدعا  اثبات  برای  سهام دار محور است. 
نظام  و  واسطه محور  الگوی  سردمدار  به عنوان  انگلستان  شرکت های  ثبت  نظام  در  دسترس 
ژوئن   30 از  خود  رویکرد  جدیدترین  در  شرکت ها  خانۀ  شود.  انجام  ایران  شرکت های  ثبت 
در  مندرج  اقتصادی  مالی -  اطالعات  از  وسیعی  حجم  تا  است  نموده  آمادگی  اعالم   2016
ارائه شده  وضعیتی  اطالعات  از  بخشی  به عنوان  نموده،  نگهداری  را  شرکت ها  داخلی  دفاتر 
ایران،  حقوق  در  مقابل  در  دهد2.  قرار  اطالعات  متقاضیان  دسترس  در  شرکت ها  ثبت  نهاد  به 
دسترسی  نظام  در  تحول  جدیدترین  توسعه،  پنجم  برنامۀ  قانون   46 مادۀ  و  بند  از  سوم  فراز 
اطالعات  به  الکترونیک  دسترسی  امکان  که  است  ایران  در  تجاری  شرکت های  اطالعات  به 
به  نسبت  قانون گذار  که  مقرره  این  در  لیکن  است؛  آورده  فراهم  را  تجاری  شرکت های  ثبتی 
پایگاه داده های شرکت ها و دسترسی به اطالعات  تکلیف نهاد ثبت شرکت ها پیرامون تکمیل 
و  است  آمده  به میان  تجارتی  شرکت های  هویتی«  »اطالعات  از  سخن  تنها  گفته،  سخن  آن ها 
که امروز در  خبری از ارائۀ »اطالعات وضعیتی« شرکت های تجارتی نیست. سیستم شناسۀ ملی 
نتیجۀ همین تکلیف پایه گذاری شده است، صرفًا به ارائۀ بخشی از اطالعات هویتی مربوط به 
کرده و از ارائۀ حجم وسیعی از اطالعات مالی - اقتصادی شرکت ها  شرکت های تجارتی بسنده 

معذور است3.
که  می دهد  نشان  ایران  شرکت های  ثبت  نظام  در  تعامل گرا  الگوی  آسیب شناسانۀ  بررسی 
پیاده سازی این الگوی ثبتی سبب پدید آمدن یک رویۀ نادرست از جانب نهاد ثبت شرکت ها 
اطالعات  باورند  این  بر  آن  پیروان  که  رویه ای  است؛  گردیده  وضعیتی  اطالعات  حوزۀ  در 
از  دسترسی  قابل  بوده،  محرمانه  اطالعات  زمرۀ  در  شرکت ها  ثبت  دفاتر  در  مندرج  وضعیتی 

1. باقری، محمود و صادقیان ندوشن، مهرداد، )1395(.
2. Guidance Company Register, (2017).

3. طباطبائی حصاری، نسرین، )1396(.
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اثبات  برای  مدارکی  که  است  مجاز  کسانی  برای  تنها  حق  این  لذا  نیست؛  مردم  عامۀ  سوی 
مصوب  شرکت ها  ثبت  نظام نامۀ   26 مادۀ  که  است  درحالی  این  دهند1.  ارائه  خود  ذی نفعی 
بر  شرکت ها،  ثبت  اطالعات  به  دسترسی  ذی نفعاِن  به عنوان  جامعه  عموم  شناسایی  با   1310
اصل دسترسی عمومی به اطالعاِت مندرج در دفاتر ثبت شرکت ها تصریح دارد. همچنین شایان 
طریق  این  از  و  می شود  منتشر  رسمی  روزنامۀ  در  اطالعات  این  اتفاق  به  قریب  که  است  ذکر 
قابل دسترس است؛ همچنین در مورد شرکت های عضو بازار بورس اوراق بهادار نیز اطالعات 
برای  است.  دسترس  در  کدال(  ( بهادار  اوراق  بورس  ناشران  جامع  سامانۀ  طریق  از  یادشده 
از اصل  آن، مادۀ 139 الیحۀ تجارت 1392  با رویۀ نهاد ثبت شرکت ها و پایان دادن به  مقابله 
دسترسی به اطالعات ثبت شرکت ها با تصریح به این عبارات پرده برداری می کند: »اطالعات 
که نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد جز در موارد مصرح غیر  مربوط به اشخاص حقوقی 
محرمانه محسوب می شود و تمام اشخاص می توانند با مراجعه به مرجع مذکور اطالعات مربوط 
ینۀ خود از آن رونوشت یا تصویر بگیرند«. همچنین مادۀ  به اشخاص حقوقی را مطالعه و به هز
الزام سازمان ثبت به  24 الیحۀ ثبت اشخاص حقوقی مصوب دی  1399 هیئت وزیران، ضمن 
حقوقی  اشخاص  ثبتی  اطالعات  کلیۀ  متضمن  که  حقوقی  اشخاص  اطالعاتی  پایگاه  ایجاد 
اطالعات  به  امکان دسترسی همگانی  ایجاد  به  نهاد  این  تکلیف  از  باشد،  تغییرات  آخرین  با 

گفته است2. یادشده سخن 
اثبات  بر   ناظر   ، سو یک  از  که  دارد  دوگانه  کارکردی  همواره  شرکت ها  ثبت  نظام  نتیجه 
اعالم  بر  ناظر   ، دیگر سوی  از  و  ثبتی  نظام  عمومی  ُبعد  به عنوان  تجارتی  شرکت های  هویت 

وضعیت شرکت ها به عنوان ُبعد خصوصی این نظام است.
در این خصوص در حوزۀ »اطالعات مرجع« مطلوبیِت نظاِم ثبت رسیدن به یک »قطعیت 
 ، غیرقابل نقض اطالعات« است. بر این اساس در قیاس میان روش وحدت ظاهر و تعدد ظاهر
که به غایت نظام ثبت نزدیک تر  گرفت  روش وحدت ظاهر را می توان به عنوان الگویی درنظر 
مالی-  »اطالعات  حوزۀ  در  مقابل،  شود.در  معرفی  کارآمد  الگوی  به عنوان  می تواند  و  است 

1. همان، ص56؛ ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص414.
2. سازمان مکلف است با استفاده از شیوه های نوین نسبت به ثبت الکترونیکی و ایجاد پایگاه اطالعاتی اشخاص حقوقی 
آخرین  با  حقوقی  اشخاص  ثبتی  اطالعات  کلیۀ  متضمن  پایگاه  این  نماید.  فراهم  را  همگان  دسترسی  امکان  و  اقدام 

تغییرات است.
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اطالعات«  قلمرو  »توسعۀ  نقض،  غیرقابل  قطعیت  ارائۀ  به جای  ثبتی،  نظام  غایت  اقتصادی«، 
مالی- اقتصادی ثبت شده در نظام ثبتی و شفاف سازی هرچه بیشتر نسبت به وضعیت شرکت 
که بر افشای  کارآمد معرفی شود  تجارتی است. بر همین اساس، الگویی می تواند به عنوان روش 
بر  مبتنی  الگوی  همان  کارآمد  روِش  این  است.  مبتنی  اقتصادی  مالی-  اطالعات  بیشتر  هرچه 

مکانیزم واسطه است.
قانون گذاری  عصر  اوایل  همان  از  قانون گذار  موضع  آنکه  با  هویتی،  اطالعات  حوزۀ  در 
پیاده سازی یک روش وحدت ظاهری بوده، نظام ثبت شرکت های ایران خود را با این موضوع 
است؛  گسترانیده  ظاهر  تعدد  الگوی  مبنای  بر  را  خود  حمایتی  چارچوب های  و  نداده  وفق 
مبدل  اعالمی  رویه ای  به  عمًال  مرجع  اطالعات  خصوص  در  ثبت  نظام  عملکرد  که  به طوری 

کرد. که با هر دلیلی می توان آن را نقض  شده است 
از طرف دیگر در حوزۀ اطالعات وضعیتی، نظام ثبت اطالعات شرکت های ایران از روش 
است  شده  سبب  موضوع  این  و  نموده  پیروی  حداقلی  اطالعات  ارائۀ  بر  مبنی  قاره ای  اروپای 

گیرد. همواره عملکرد شرکت های تجارتی ایران در هاله ای از ابهام قرار 

بر این اساس پیشنهاد می شود:

وحدت  روش  پیاده سازی  بر  مبنی  هویتی  اطالعات  حوزۀ  در  قانون گذار  سیاست  آنکه  برای 
صحت سنجی  دقیق  نظام  ایجاد  ضمن  می شود  پیشنهاد  گیرد،  قرار  کمال  و  تمام  به طور  ظاهر 
اسناد  ثبت  قانون   24 مادۀ  شبیه  مقرراتی  تجاری،  شرکت  اطالعات  ثبت  مرحلۀ  در  اطالعات 
یا اصالح اطالعات  تأسیس شرکت تجارتی  پیرامون  اقامۀ دعاوی  بر ممنوعیت  ک مبنی  و امال
گردد و از این طریق قطعیت غیرقابل نقض این اطالعات  مرجع در نظام قانون گذاری ایران وضع 
حوزۀ  در  اطالع رسان  نهاد  به عنوان  شرکت ها  ثبت  نظام  جایگاه  تثبیت  شود.برای  تضمین 
مبنی  قانونی  مادۀ  وضع  به  نسبت  قانون گذار  می  شود  پیشنهاد  تجارتی،  شرکت های  وضعیت 
اطالعاتی  نظام  توسعۀ  و  تجاری  شرکت های  اقتصادی  مالی-  اطالعات  دوره ای  ثبت  لزوم  بر 
قابل  اطالعات  و  کند  اقدام  اقتصادی  مالی-  موسع  اطالعات  ارائۀ  طریق  از  شرکت ها،  ثبت 
برقراری  و  ذی نفعان  اقتصادی  اطالعاتی  نیاز های  جهت  در  شرکت ها  ثبت  نظام  در  دسترس 

تقارن اطالعاتی با ارکان شرکت های تجارتی توسعه یابد.
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